
ALAFORS. Montano AB 
i Bohus utsågs i tors-
dagskväll till Årets 
företagare i Ale 2008.

AleVeterinären i Ala-
fors fick ta emot pris 
som Årets nyföreta-
gare.

Allt föregicks av en 
hockeylegends berät-
telse.

AB Montano drivs idag av 
bröderna John och Tommy 
Munteanu. Till deras stora 
glädje kunde grundaren och 
pappa Ille Munteanu närva-
ra på högtidskvällen liksom 
flera andra familjemedlem-
mar. Företaget har länge haft 
en positiv utveckling. Alebor-
na har kunnat se hur loka-
lerna har växt i Bohus längs 
E45.

– Vi byggde en ny lagerlo-
kal och nytt kontor 2007. Det 
var nödvändigt för att kunna 
fortsätta expandera, säger 
John Munteanu. 

1989 tog bröderna över 
verksamheten. 20 år som 
företagare har gått som på 
räls.

Stolta
– Vi är ytterst stolta över ut-
märkelsen och det känns väl-
digt kul att bli uppmärksam-
mad så här, sa Tommy Mun-
teanu.

Priset delas ut av Företa-
garna, som representerades 

av ordförande Peter Tifelt 
och vice ordförande Lena 
Gillholm.

– Det är en värdig motta-
gare och vi är glada över att 
se deras positiva utveckling, 
sa Tifelt när han räckte över 
diplomen.

AB Montano har 20 an-
ställda och omsätter dryga 30 
Mkr. Verksamheten består av 
försäljning av handelsstål och 
andra byggprodukter. Mon-
tano erbjuder också monte-
ring av stålkonstruktioner 

och byggnadssmide. Företa-
get har idag sex lager i landet 
och har nyligen öppnat en 
nätbutik. Montano firar 40 
år 2009.

Årets nyföretagare, Ale-
Veterinären behöver ingen 
längre presentation. Det 
tycker de inte ens själva.

Namnet säger allt
–Namnet säger det mesta. 
Det är fördelen, men vad 
inte alla känner till är att vi 
är en kompetent och avance-

rad smådjursklinik med goda 
möjligheter att lösa det mesta 
inom kirurgi, säger Helena 
Björklund som företräder 
företaget.

AleVeterinären ägs av 
Annica Westlund, Monika 
Henriksson och Helena 
Björklund. De gick länge i 
väntans tider.

– Men så plötsligt en dag 
föll alla pusselbitar på plats 
och vi har verkligen inte 
ångrat att vi tog steget för ett 
år sedan, säger Helena Björk-

lund.
Företagets framgång anser 

de beror på laganda.

Härligt team
– Vi är ett härligt team som 
jobbar på AleVeterinären. Vi 
har olika kompetenser och 
smälter bra ihop. Vår raka 
kommunikation har banat 
väg för framgången. Sedan 
vill jag rikta ett stort tack 

till Ale Utveckling och Ale 
kommun – för jag tycker ni 
gör väldigt mycket för att un-
derlätta företagandet, säger 
Helena Björklund.
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Montano AB – Årets företagare i Ale

Tommy och brodern John Munteanu utsågs i veckan som gick till Årets företagare 2008. Vid 
utmärkelsen närvarade även företagets grundare, pappa Ille, som även han uppvaktades med 
en blomma.

Årets nyföretagare. AleVeterinären har haft ett framgångs-
rikt första år. Från vänster Marianne Nilsson, Helena Björk-
lund och Annica Westlund.
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